Uw situatie vraagt om thuiszorg die bij u past.
Thuiskomen na een heupoperatie is anders dan
beter worden na een ernstige longontsteking. Een
verstuikte pols weer anders dan een hernia. Maar
altijd is het heerlijk als er dan op tijd passende
hulp voor u klaarstaat. De zorgcoördinator van
thuiszorg inis komt bij u thuis om die zorg
met u te bespreken.
								
			

Onze garantie voor kwaliteit
Wij hebben het hkz–certificaat van de stichting
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.
Daaraan kunt u zien dat u als cliënt met uw verwachtingen en behoeften centraal staat,
— wij onze zaken op orde hebben en onze
resultaten betrouwbaar zijn,
— wij onophoudelijk werken aan het verbeteren
van onze zorg– en dienstverlening,
— wij voldoen aan de internationale iso–9001
normen.

Sylvia:
Ik heb een nieuwe
heup gekregen. Ik was bang
om te vallen omdat ik af en toe
duizelig ben. Thuis leer ik nu weer
lopen en strijken, samen met de
verzorgende.
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t: 010 451 93 16
f: 010 451 84 04
e: info@thuiszorginis.nl
w: www. thuiszorginis.nl

Klaar voor een afspraak?
Belt u gerust naar 010 451 93 16.
Uw vragen zijn welkom en
wij beantwoorden ze graag.
Of mail naar info@thuiszorginis.nl en kijk op
onze website www.thuiszorginis.nl
Of schrijf naar:
thuiszorg inis
Bonnefanten 93a
2907 na Capelle aan den IJssel
thuiszorg inis
— heeft tijd voor u
— geeft u een vaste verzorgende voor
persoonlijke en vakkundige zorg
— houdt rekening met uw wensen en mogelijkheden
— is snel en betrouwbaar

Wat is het dán weer fijn in uw eigen huis!
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Aan welke zorg
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heeft u behoefte?

Fatima:
Voor mijn acute
suiker krijg ik nu
dagelijks injecties van
een verpleegkundige.

persoonlijk & vakkundig

Arie & Jannie:
Ik zorg voor mijn vrouw
Jannie, die een lichte vorm van
dementie heeft. Het wordt te
zwaar voor mij en ik heb nu hulp;
psychosociale ondersteuning.

Wat kan inis voor u betekenen?
Als u hulp of steun nodig heeft, doet u vaak een
beroep op uw familie, vrienden of buren. Soms is
dat niet meer voldoende en u wilt toch zelfstandig
in uw eigen huis blijven wonen. Thuiszorg inis
neemt dan graag het zorgstokje over. Wij hebben
plezier in ons werk en bouwen een persoonlijke
band met u op. Wij zijn een awbz–erkende en
hkz-gecertificeerde thuiszorgorganisatie.

Onze persoonlijke aanpak
Bij thuiszorg inis krijgt u een vaste verzorgende die deel uitmaakt van een vast team. En
heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw vaste
contactpersoon. Thuiszorg inis vindt persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast houden we
rekening met persoonlijke wensen en verlangens
en zijn we ingespeeld op de verschillende culturele achtergronden.

U komt bij ons terecht
— via de afdeling Wmo van uw gemeente,
— via uw huisarts,
— als uzelf met ons belt,
— na een ziekenhuisopname.
In het ziekenhuis krijgt u bezoek van de transferverpleegkundige, als u thuis zorg en hulp nodig
heeft. Zij adviseert u over de thuiszorgorganisaties. Kiest u voor ons, dan neemt de transferverpleegkundige contact met ons op. Wij maken dan
samen met u het zorgplan. Als u om medische
redenen thuiszorg nodig heeft, wordt de hulp
vergoed uit de awbz en de Wmo.

Waarom wij nog meer
voor u doen
Wij weten hoe belangrijk het is dat u snel de zorg
krijgt, die bij u past. Dat u kunt vertrouwen op
een vaste contactpersoon, die rekening houdt met
uw achtergrond, wensen en verlangens.
Wij weten, dat het aanvragen van thuiszorg ingewikkeld is. Daarom helpt thuiszorg inis u met
alle soorten aanvragen voor thuiszorg:
— Zorg in Natura
— Persoons Gebonden Budget (pgb)
— als u al een indicatie of pgb hebt
— als u zelf uw zorg wilt betalen.
En… U kunt bij ons terecht als u nu op een wachtlijst staat bij een andere organisatie.

meneer Suvius:
Met mijn gebroken pols
kan ik mezelf niet douchen en
aankleden. Ik ben blij
met steeds dezelfde
verzorgende.

Vakkundige zorg van
thuiszorg inis
— verpleging (na uw ziekenhuisopname) voor
het geven van injecties, verzorgen van wonden,
klaarzetten van medicijnen;
— persoonlijke verzorging voor hulp bij het
opstaan en naar bed gaan, douchen, wassen,
aan- en uitkleden;
— hulp bij het huishouden voor de was, de
boodschappen, het koken of schoonmaken;
— gespecialiseerde verzorging voor psychosociale begeleiding als er problemen zijn in uw
gezin of bij dementie;
— 24 uurszorg, dus ook nachtzorg voor psychosociale ondersteuning en palliatieve zorg.

